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«BUGETUL PENTRU CETĂȚENI»
reprezintă principalii indicatori
actualizați ai bugetului pe anul
2015.

MINISTERUL FINANȚELOR AL REPUBLICII MOLDOVA

Conform articolului 61 din
Legea finanțelor publice și
responsabilității bugetar-fiscale
nr.181 din 24 iulie 2014 ”Dacă
pe parcursul anului se atestă
tendinţe de înrăutăţire a soldului
bugetului şi/sau apare
necesitatea revizuirii
cheltuielilor bugetare,
administratorul de buget
lansează procedura de
modificare a bugetului
corespunzător”

«BUGETUL PENTRU CETAȚENI»

L E G E A nr. 200 din
20.11.2015
pentru modificarea şi
completarea Legii
bugetului de stat
pe anul 2015 nr.72 din 12
aprilie 2015

Pentru
cetățeni

Principalii factori care au impus modificarea Legii
bugetului de stat pe anul 2015

ajustarea indicatorilor bugetari la venituri reieșind din evoluțiile
macroeconomice recente și prognozele pînă la finele anului;
revizuirea intrărilor de granturi și împrumuturi la buget în legătură cu
înghețarea temporară de către partenerii de dezvoltare a suportului bugetar
extern;
suplimentarea ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului, în
legătură cu majorarea tarifelor la energia electrică și gaze naturale;
asigurarea financiară a majorării de la 01 septembrie, a salariilor cadrelor
didactice pe măsura creșterii procentuale a salariului mediu prognozat pe
economia națională pentru anul gestionar față de salariul mediu al cadrelor
didactice din învățămînt real atins în trimestrul IV al anului precedent;
revizuirea și prioritizarea programelor de cheltuieli, cu încadrarea acestora în
estimările actualizate ale cadrului de resurse avînd ca obiectiv asigurarea, în
primul rînd, a funcționalității instituțiilor statului, în perioada economicofinanciară dificilă actuală .

Principalii indicatorii ai Bugetului public național
(estimări actualizate)

BUGET

APROBAT

MODIFICAT

DEVIERI +/1

Venituri

45 362,4 mil.lei

Cheltuieli

49 857,9 mil.lei

Deficit

-4 495,5 mil.lei

44 294,5 mil.lei

48 417,7 mil.lei

-4 123,2 mil.lei

-1 067,9 mil.lei
18--6,3 mil.lei --

-1 440,2 mil.lei

+372,3mil.lei

Principalii indicatori actualizați ai
Bugetului public național pe anul 2015
Venituri
44 294,5 mil.lei

Cheltuieli
48 417,7 mil.lei

Deficit
-4 123,2mil.lei
6

Bugetul public național 2015
(estimări actualizate)
Venituri
29 152,3 mil.lei , sau 24,3%
din PIB

13 619,7 mil.lei , sau 11,3%
din PIB

5 160,1 mil.lei , sau 4,3%
din PIB

10 659,5 mil.lei , sau 8,9%
din PIB

Cheltuieli
Bugetul de stat

3 2 724,7 mil.lei , sau 27,3%
din PIB

Bugetul asigurărilor 13 670,6 mil.lei , sau 11,4%
din PIB
sociale de stat

Fondurile de
asigurare obligatorie
de asistenta medicala

Bugetele UAT
(estimat de MF)

5 260,1 mil.lei , sau 4,4%
din PIB

11 018,7 mil.lei , sau 9,2%
din PIB

Deficit
-3 572,4
mil.lei

Deficit
-50,9 mil.lei

Deficit
-100,0
mil.lei
Deficit
-359,2
mil.lei7

Veniturile bugetului public național
pe anul 2015
44 294,5 mil.lei
36,9 % din PIB

37 121,9
mil.lei
31,0 % din PIB

3 406,5
mil.lei
2,8% din
PIB

1 407,1
mil.lei
1,1% din
PIB

2 359,0
mil.lei
1,9% din
PIB

Venituri

Venituri fiscale

Impozitul pe venit persoane
juridice– 2 734,3 mil.lei
Impozitul pe venit persoane
fizice – 2 637,1 mil.lei

Venituri
nefiscale

TVA -14 239,5 mil.lei
Accizele - 3 674,8 mil lei

Fondurile si
mijloacele
speciale

Granturi

Dintre care granturi pentru susținerea
bugetului – 391,4 mil. lei, granturi pentru
proiecte finanțate din surse externe –
1 848,7 mil.lei și granturi pentru
instituțiile bugetare -91,7 mil.lei

Cheltuielile bugetului public național pe
anul 2015
38,1% din totalul
cheltuielilor
BPN

28,2% din
totalul
cheltuielilor
BPN

Cheltuieli

Bugetul Public Național

Bugetul de stat

Bugetul
asigurărilor
sociale de stat

22,8% din
totalul
cheltuielilor
BPN

Bugetele
UAT

10,9% din
totalul
cheltuielilor
BPN

Fondurile de
asigurare
obligatorie de
asistenta
medicala

Repartizarea cheltuielilor bugetului
Programe de cheltuieli

Structura funcțională

Structura
organizațională

Programe ale autorităților publice
(Bugetul de stat și bugetele
locale de nivelul II)

Repartizarea pe domenii
/sectoare

Autorități/instituții
publice

Cheltuielile bugetului pentru sfera socială 2015
Ponderea cea mai mare a cheltuielilor bugetului public
național revine sferei sociale
Cheltuielile TOTALE- 32 355,2 mil.lei,
dintre care:
Invățămînt
8 678,0 mil.lei – 7,2 % din PIB
Ocrotirea sănătății
6 550,3 mil.lei – 5,5 % din PIB

Cheltuielile pentru sfera
sociala reprezintă - 66,8%
din totalul cheltuielilor BPN
sau 27,0 % din PIB

Asigurarea și asistența socială
16 002,7mil.lei – 13,4 % din PIB

Cultura, arta, sportul
1 124,3 mil.lei – 0,94 % din PIB

Cheltuielile bugetului
pentru economia națională 2015
Cheltuielile TOTALE- 7 653,5 mil.lei,
dintre care:

Agricultura, gospodăria
silvică, piscicolă și a apelor
2 527,4 mil.lei – 2,1 % din PIB

Cheltuielile pentru
domeniile economiei
naționale reprezintă 15,8%
din totalul cheltuielilor BPN
sau 6,4% din PIB

Transporturile,
gospodăria drumurilor
2 732,8 mil.lei – 2,3 %
din PIB

Gospodăria comunală
1 531,7mil.lei – 1,3 % din
PIB

Cheltuielile bugetului
pentru alte domenii 2015
Cheltuielile TOTALE- 7 471,2 mil.lei,
dintre care:
Serviciile de stat cu destinație
generală
2 274,1mil.lei – 1,9 % din PIB
Justiția și jurisdicția constituțională
675,8 mil.lei – 0,6 % din PIB

Cheltuielile pentru alte
domenii reprezintă 15,8%
din totalul cheltuielilor BPN
sau 6,2% din PIB

Menținerea ordinii publice,
apărarea si securitatea
statului
2 856,0 mil.lei – 2,4 % din PIB
Stiința și inovare
443,6 mil.lei – 0,4 % din PIB

Cum se cheltuie banii statului pe categorii
economice

Cheltuieli de personal
10 483,5 mil.lei
21,7 % din total si 8,7
% din PIB

Cheltuieli capitale
8 976,8 mil.lei .
18,5% din total și 7,5%
din PIB

Mărfuri si servicii
10 592,7 mil.lei
21,9% din total și
8,8% din PIB

Datoria de stat a Guvernului anul 2015
2014
executat

2015
rectificat

Datoria de stat internă, mil. lei

7 075,4

6 982,6

Datoria de stat externă, mil.
dolari SUA

1 306,1

1 488,0

Datoria de stat în valută străină – 81,4%
Datoria de stat în lei – 18,6 %
Datoria de stat externă – 81,4% din total
Datoria de stat internă – 18,6 din total.
2014
executat
Nivelul de îndatorare
24,5%
(Ponderea datoriei de stat în PIB)

2015
rectificat
31,3%

Datoria de stat
pe cap de
locuitor va
constitui 10544
lei, la sfârșitul
anului 2015.

Banii din asistența externă acordată
Guvernului RM
Uniunea Europeană 30,5 mil.
dol.SUA

inclusiv

Banca Mondială 41,2 mil.dol.
SUA

316,6 mil. dol. SUA
Guvernul României
72,2 mil. dol. SUA
Guvernul SUA
72,4 mil. dol.
SUA

BEI 22,1 mil.
dol. SUA

Guvernul Japoniei
41,2 mil. dol. SUA

Fiecărui cetățean îi revin 89,1 dol. SUA

BERD 14,4 mil. dol. SUA

Banii din asistența externă acordată
Guvernului RM

Asistența socială
24,2 mil.dol. SUA
Educatia
9,3 mil.dol.SUA

TOTAL 316,6.mil.dolari SUA
Justiția
0,9 mil.dol. SUA

Agricultură
44,7 mil.dol. SUA

Transporturile, gospodăria
drumurilor
112,7 mil.dol.SUA

Ocrotirea sanatății
32,8 mil.dol.SUA

